INFORMACJA TECHNICZNA
®

Sanitized TH 22 - 27
Higieniczne wykończenie tekstyliów nadające odporność przeciwko pleśniom, gniciu i butwieniu i
roztoczom kurzu domowego
Zastosowanie
Ochrona przeciwgnilna i przeciwpleśniowa tekstyliów domowych, technicznych i ciężkich tkanin.
Przykład: materace, zasłony prysznicowe, tkaniny obiciowe dla mebli ogrodowych , tkaniny do
wkładek do butów .
Ciężkie tkaniny: namioty, brezenty, płótno żaglowe, pasy i liny ,tkaniny konstrukcyjne lub
geotekstylia .
Wykończenie jest możliwe dla wszystkich rodzajów włókien i ich mieszanek poza czystym
polipropylenem.
Działanie i zalety
Wyroby wykończone Sanitized TH 22-27 charakteryzują się doskonałą tolerancja ze strony skóry
ludzkiej i są bezpieczne dla człowieka i środowiska
Sanitized TH 22-27 ma niezawodne działanie grzybobójczo i bakteriostatycznie na wiele bakterii
gram-dodatnich i gram-ujemnych, drożdże, grzyby, pleśnie i algi .
Poprzez oddziaływanie na ścianę komórki uniemożliwia odżywianie i rozwój niepożądanym
mikroorganizmom i tym samym skutecznie udaremnia ich aktywność wzrost i rozmnażanie.
Działanie przeciwko roztoczom polega na przerwaniu łańcucha pokarmowego i w konsekwencji
wzrost populacji roztoczy jest znacząco zahamowany.
Materiały są znacząco zabezpieczone przed powstawaniem plam pleśniowych. W kombinacji z
środkami hydrofobowymi uzyskuje się odporność na gnicie. Włókno jest zabezpieczone przed
uszkodzeniem mikrobiologicznym, czas użytkowania wyrobów jest znacząco dłuższy.
Wykończenie:
zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi będącemu skutkiem działania bakterii.
Daje szerokie zabezpieczenie antybakteryjne, w tym również na MRSA
Dobra stabilność termiczna i chemiczna
Produkt kompatybilny z innymi środkami pomocniczymi, takimi jak fluorokarbony, środki
wiążące,środki sieciujące itp.
Roztwór wodny , nie zawiera rozpuszczalników organicznych
Wolny od AOX
Testowany na skórze - test cytoksykologiczny DIN EN ISO (10993-5) Instytut Hohenstein
Zaakceptowany przez Oeco-Tex Standard 100,Klasy I-IV i Blue-sign
Nie stwierdzono działania alergicznego
Rejestracja nr 3090-221-testy alergiczne .
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1. Właściwości
Skład
Opakowanie
Wartość pH (20º C )
Jonowość
Gęstość
Postać
Rozpuszczalność
Zgodność z produktami

Odporności

Formulacja piritionianu cynku
dostępny w kanistrach 25-kg lub beczkach 150-kg
7.2 – 9.3
niejonowy
1.05 1.13 g/cm3
biała lub beżowa dyspersja
może być dyspergowany w wodzie
w zasadzie nadaje się do stosowania w kombinacji z innymi
chemikaliami takimi jak np. środki spieniające,żywice,środki
wiążące i ich systemy, fluorokarbony,inne środki
wykończalnicze. Naświetlenie promieniami UV może
prowadzić żółknięcia , ale efekt antybakteryjny nie zmienia
się .
Zgodność i efekt specyficznych recept musi być
przetestowany przed rozpoczęciem produkcji
odporny na światło i poty

Odporność na temperaturę suszenie /utrwalanie do 180º C. Obróbka termiczna powinna być
prowadzona bardzo ostrożnie
Działanie na skórę

w formie handlowej drażniący dla oczu i skóry ( wymagane
stosowanie rękawic i okularów ochronnych).
Substraty włókiennicze z naniesionym produktem wykazuja
wysoką tolerancję ze strony skóry. Substancja stosowana także
w artykułach kosmetycznych

Aplikacja
Metoda wyciągowa
Ilość stosowana zależy od zastosowania artykułu końcowego ,ciężaru wyrobu włókienniczego i
rodzaju surowca .
1.5 - 2.0 % PES bezpośrednio w kąpieli farbiarskiej
1.5 - 2.0 % PAN - tylko w obróbce końcowej
1.0 - 1.5 % PA bezpośrednio w kąpieli farbiarskiej
1.0 - 1.5 % wełna - tylko w obróbce końcowej
Przygotowanie kąpieli
Zalecana krotność kąpieli < 1:10 .
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Zalecane ilości Sanitized TH 22-27 w 100 l kąpieli w zależności od krotności.

W przypadku PA Sanitized TH 22-27 może być dodawany do kąpieli farbiarskiej lub do kąpieli
końcowej po barwieniu.

PES – w kąpieli barwiarskiej , w pierwszej kolejności dodajemy chemikalia do procesu barwienia,
Sanitized TH 22-27 , a następnie barwniki.
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Suszenie powinno odbywać się w możliwie niskiej temperaturze i krótkim czasie.
Wykończenie trwałe przeciwgnilne można uzyskać przy najwyższej zalecanej ilości razem z
środkami hydrofobowymi i wiążącymi. Stosowanie ilości > 2% może prowadzić do żółknięcia.
Tabela do przeliczenia stężenia Sanitized TH 22-27 w zależności od stopnia odżęcia

Aplikacja
Przygotowanie kąpieli

- przygotować odpowiednią ilość wody
- dodać obliczoną ilość środka zwilżającego mieszając
- dodać inne chemikalia , także mieszając
- wymieszać Sanitized TH 2227 przed użyciem
- dodać Sanitized TH 2227 mieszając
-wymieszać dokładnie kąpiel przed użyciem
Tak przygotowana kąpiel powinna być zużyta w ciągu 1 dnia.
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Napawanie
Nanoszenie w pianie

Powlekanie

Dalsza obróbka

produkt może być użyty przy dowolnym stopniu odżęcia
Najlepsze rezultaty uzyskuje się w lekko kwaśnym środowisku
Sanitized TH 2227 może być aplikowany z piany zgodnie z
instrukcją środka spieniającego . Aby uzyskać dobrą
penetrację i równomierne naniesienie na ciężkich tkaninach
należy nanosić pianę na wilgotną tkaninę (początkowa
wilgotność 10-30%).
Sanitized TH 2227 można wymieszać z pastą powlekającą .
Wpływ na lepkość pasty należy sprawdzić w próbach
wstępnych. Ilość powinna być uzależniona od ciężaru
powlekanego włókna.
Wyrób powinien być odżęty i suszony bez płukania. Działanie
wysokiej temperatury podczas suszenia powinno być
zminimalizowane. Utrzymywać temperaturę jak najniżej i
czas jak najkrócej.

Kontrola mikrobiologiczna
W celu sprawdzenia działania antybakteryjnego na wykończonym wyrobie zaleca się zastosowanie
następującej metody:
Ochrona higieniczna: metoda dyfuzyjna na agarze bakterie
Ochrona materiału:
metoda dyfuzyjna na agarze
drożdże,mikrogrzyby
Test trwałości grzybów pleśniowych
mikrogrzyby
Butwienie/test na przechowywanie w ziemi
mikrogrzyby
Test na algi
algi
Etykieta ze znakiem
Prostą umową licencyjną przenosimy na Państwa prawa użytkowania znaku towarowego
Sanitized®. Jedynie wyroby odpowiadające standardowi SANITIZED mogą być oznaczone
znakiem towarowym. Proszę żądać szczegółowej dokumentacji SANITIZED „Umowa licencyjna”
Magazynowanie
12 miesięcy od daty dostawy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. .
Odporność na temperaturę
Max. temperatura magazynowania 50º C. Wrażliwy na mróz.
Pozostałe dane na temat środka zostały zawarte w karcie charakterystyki.

SANITIZED is a trademark, which is registered in numerous countries. All statements in communications regarding the technical
application of our products refer to the possibilities for their use, as known to us, and reflect the current state of our knowledge. Due to
the numerous possible application variations in the industrial practice and the necessarily limited number of application examples that
have been prepared, this information is non-binding and provided without obligation or liability of any kind on our part.
Safety data and instructions can be obtained either from the technical information about our products or is available on request. Before
every application of this product it must first be ensured that its intended use conforms to legal requirements, whether an official
notification or registration is required, that there are not any undesired effects in the application of the products or when using the
treated material and whether any special precautions must be taken for the protection of the plant personnel or the environment.
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Claims must be in compliance with the statutes and regulations of the country in which an item treated with a Sanitized ® product is placed into
circulation; the possible non-binding wording for such claims is found on our homepage. The party using a claim must ensure the permissibility
of the claim in each specific individual case. SANITIZED AG is not liable for claims, which are made with reference to treated items.
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